
6www.agrosfera.ua сall-center: 0 800 20 42 42

АЛЬТЬЬ ЕКС – піретроїо дїї ний інсектицид контактно-шлунковоїо
дії для захисту широкого спектру кулуу ьтьь ур від комплексу
шкідників. Активний компонент препарату викликає параліч
нервовоїо системи і внаслідок цього загибель комах. Піретроїо дїї и
застосовують для швидкого зниження чисельності шкідливих
комах – вони мають сильний «нокдаун – ефект»,» за механізмом
дії є контактними препаратами.

Склад: Альфа-циперметрин, 100 г/гг л// .

Упаковка: 3 мл та 15 мл (емулуу ьгуючий концентрат).

Переваги препарату:
Миттєва дія та надійний ефект
Знищення широкого спектра шкідників на багатьох
культурах
Дія не залежить від стадії розвитку комах

АЛЬТЬЬ ЕКС високоактивний проти абсолютноїо більшості комах –
шкідників, застосовується на багатьох с/г кулуу ьтьь урах.
АЛЬТЬЬ ЕКС застосовується в малих дозах, стійкий до змивання
дощем, безпечний для бджіл, оскільки має по відношенню до них
яскраво виражений репелентний ефект.тт
АЛЬТЬЬ ЕКС набагато ефективніше знищує личинок лускокрилих
(метеликів) ніж неонікотиноїо дїї и (імідаклоприд, тіаклоптід,
тіаметоксам, клотіанідін).

Оптимальна температура застосування від +100С до +250С

АЛЬТЕЬЬ КС® Інсектицид
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Рекомендації щодо застосування:

Культура Шкідник Норма витрати
Строк останньої обробки

до збирання врожаю,
днів

Максимальна
кратність обробок

Капуста Міль, совки, білани 3 мл на 10 л води 30

2Пасльонові
(Картопля, томати, баклажани) Колорадський жук 3 мл на 10 л води 20

Яблуня Плодожерки, листовій-
ки, попелиці, щитівки 3 мл на 10 л води 45

Норми витрати:
Вміст пакету з препаратом розвести в 10 л води. Розчин готувати безпосередньо перед застосуванням в кількостях, необхідних для об-
робки.
Витрата робочого розчину при обробці капусти і пасльонових: 5 л на сотку, на яуу блуні: 2 л на молоді, 5 л на дорослі дерева.
Обробку проводять свіжоприготовленим розчином в безвітряну суху погоду,уу краще в ранковий або вечірній час, коли відсутній літ бджіл.
Обробку проводять обприскувачем, досягаючи рівномірного покриття розчином листя і стебел. Препарат має репелентні (відлякуючі)
властивості по відношенню до корисних комах, тому після обробки інсектицид безпечний для бджіл.

Світовий досвід застосування, городні кулуу ьтьь ури:
Препарати з аналогічною діючою речовиною використовуються для захисту столових та цукрових буряків (довгоносики, попелиці), горо-
ху (зернівка горохова, попелиці, трипси).

Світовий досвід застосування, декоративні кулуу ьтьь ури та газон:

Культура Шкідник Норма витрати Період обробки

Хвойні рослини Пильщик, п’ядун сосновий, шикідники шишок
3 мл на 10 л води

Профілактична обробка:
навесні та восени.

Лікувальна:
на протязі всього вегетаційного сезону

Троянди Розанна цикадка, трояндова листовійка,
розанна попелиця


